
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT TIỀN PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Tiền Phong, ngày 20 tháng 4 năm 2021 
 

LỊCH LÀM VIỆC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021  

(Căn cứ Công văn số 1201/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn tổ chức 

kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021) 

1. Đăng ký dự thi 

Thời gian Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 
Ghi chú 

Ngày 17/4 
Tập huấn công tác thi TN THPT 2021;  

Nhận hồ sơ ĐKDT 

Hồ Tiến Đạt 

VP 
 

Ngày 22/4 

- Nhận phiếu ĐKDT tại văn phòng  

- Nhận Thông tin ĐKDT TN THPT 

2021 (lần 1) 

- Nhận hướng dẫn ghi Phiếu ĐKDT 

GVCN 

hoặc  

Lớp trưởng 

-Nhận và phát phiếu ĐKDT 

cho HS; 

-Lưu ý: Học sinh chưa viết 

phiếu ĐKDT. 

Ngày 22/4 
Hướng dẫn GVCN, Học sinh ghi phiếu 

ĐKDT TN THPT 2021 
Hồ Tiến Đạt 

Tiết 4 

Hướng dẫn tại sân trường 

Chiều ngày 

24/4 

Giải đáp thắc mắc của HS, GV (nếu có) 

về viết phiếu ĐKDT… 
Hồ Tiến Đạt 

HD trực tiếp tại VP đối với 

GVCN, HS có nhu cầu 

Từ ngày 

26/4-27/4 

- Học sinh viết phiếu ĐKDT 

- Nộp hồ sơ ĐKDT cho GVCN 

- HS, GVCN điền và ký xác nhận vào 

Thông tin ĐKDTTN THPT 2021 (lần 1) 

Học sinh 

GVCN 
 

Ngày 28/4  
- Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra đối 

chiếu phiếu ĐKDT, phiếu số 1, số 2… 
GVCN 

Nếu phát hiện sai sót thì sửa 

chữa hoặc viết lại phiếu 

Ngày 29/4 

- Nộp Phiếu ĐKDT,  

- Thông tin ĐKDT (lần 1) (dự kiến) 

    Sáng: 12A,B,C,D,E 

    Chiều: 12G,H,I,K,M 

GVCN 

Văn Phòng 

GVCN hoặc Lớp trưởng nộp 

cho cả lớp. 

Ngày 30/4-

2/5 
Nhập phiếu ĐKDT vào PM 

Hồ Tiến Đạt; 

Văn phòng 
 

Ngày 03/5 

- In thông tin ĐKDT để HS kiểm tra  

(Thông tin ĐKDT lần 2) 

- Cung cấp TK cho HS tự cập nhật, 

kiểm tra trực tuyến Thông tin ĐKDT 

trên hệ thống. (dự kiến) 

Hồ Tiến Đạt 
GVCN, HS rà soát kiểm tra 

và ký nhận 

Ngày 05/5 

- Học sinh kiểm tra thông tin ĐKDT, 

ghi vào bảng Thông tin ĐKDT; 

- GVCN đối chiếu thông tin ĐKDT 

(nếu có sai sót)  

- Nộp lại Thông tin ĐKDT (lần 2) 

Hồ Tiến Đạt 
GVCN, HS rà soát kiểm tra 

và ký nhận vào bảng ĐKDT  

Ngày 06/5 

- Kiểm tra, sửa phiếu ĐKDT  

- In thông tin ĐKDT để HS kiểm tra 

(bảng ĐKDT lần 3) 

GVCN 

Hồ Tiến Đạt 

GVCN, HS rà soát kiểm tra 

và ký nhận vào bảng ĐKDT  

Ngày 07/5 
Kiểm tra, sửa phiếu ĐKDT của học sinh 

In phiếu ĐKDT của HS 

Văn phòng; 

Hồ Tiến Đạt 
HS kiểm tra, ký xác nhận 

Từ ngày 

3/5-8/5 

100% học sinh đăng nhập hệ thống thi 

TN THPT và kiểm tra xác nhận trực 

tuyến thông tin ĐKDT TN 2021 

Học sinh 
Học sinh đăng nhập, kiểm 

tra thông tin ĐKDT 



Từ ngày 

7/5-9/5 

Kiểm tra việc đăng nhập tài khoản và 

xác nhận thông tin của học sinh 
Hồ Tiến Đạt 

100% thí sinh đều phải kiểm 

tra và xác nhận thông tin 

Ngày 9/5 
-Kiểm tra toàn bộ thông tin ĐKDT 

-Chốt thông tin thí sinh ĐKDT 

Văn phòng; 

Hồ Tiến Đạt 
 

Ngày 10/5 
-Rà soát thông tin ĐKDT lần cuối 

-Sắp xếp phiếu ĐKDT nộp Sở 
Văn phòng  

Ngày 11/7 
-Duyệt Hồ sơ ĐKDT của thí sinh, 

-Bàn giao cho sở GD&ĐT (dự kiến) 

Hồ Tiến Đạt; 

Văn phòng 

(thực hiện theo lịch của Sở, 

Bộ) 

2. Đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT 

Thời gian Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 
Ghi chú 

Ngày … 

(theo lịch) 

Hoàn thành các công việc sau: 

- Tổ chức học tập quy chế thi cho HS, GV, NV 

và nghiệp vụ làm thi cho CB, GV; 

- Hoàn thiện sổ điểm, học bạ lớp 12; kiểm tra 

dấu giáp lai giữa Giấy khai sinh và trang 2 bìa 

học bạ; 

- Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, 

nhập dữ liệu vào phần mềm QLT; 

- Xét điều kiện dự thi của thí sinh. 

CB, GV 

GVCN; 

Văn phòng 

- Nhận PDK tại 

văn phòng 

- HS viết và 

hoàn thành 

phiếu, GVCN rà 

soát, kiểm tra 

phiếu 

GVCN nộp phiếu xét CNTN tại VP 

Nộp bảng CNTN  

GVCN; 

Văn phòng 

GVCN hoặc 

Lớp trưởng 

Nhập phiếu xét CNTN vào phần mềm Hồ Tiến Đạt  

In phiếu xét CNTN cho các lớp kiểm tra (lần 1) 
Hồ Tiến Đạt; 

GVCN 
 

Sửa chữa, in phiếu xét CNTN để GVCN và HS 

kiểm tra rà soát và ký xác nhận (lần 2) 

Hồ Tiến Đạt; 

GVCN; HS 
 

Sửa chữa, in phiếu xét CNTN để GVCN và HS 

kiểm tra rà soát và ký xác nhận (lần 3) 

Hồ Tiến Đạt; 

GVCN; HS 
 

Duyệt phiếu xét CNTN của thí sinh, Bàn giao 

cho sở GD&ĐT 

Hồ Tiến Đạt; 

Văn phòng 
 

3. Trả giấy báo dự thi cho thí sinh 

Trước ngày 15/6/2021 Đơn vị ĐKDT trả cho thí sinh Giấy báo dự thi. 

4. Bài thi, hình thức thi và lịch thi 

1. Bài thi, hình thức thi, thời gian thi 

- Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 

01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần 

Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm 

các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương 

trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối 

với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT. 

- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm 

khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự 

luận (gọi chung là bài thi tự luận). 

- Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 60 

phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH. 

2. Lựa chọn bài thi, môn thi thành phần của bài thi tổ hợp 



a) Đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: thí sinh học chương trình Giáo dục 

THPT (gọi tắt là thí sinh THPT) phải dự thi 04 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, 

Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp (bài thi 

KHTN hoặc bài thi KHXH); thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí 

sinh GDTX) phải dự thi 03 bài thi, gồm: 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài 

thi do thí sinh tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp (bài thi KHTN hoặc bài thi KHXH). 

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong 07 ngôn ngữ sau: tiếng Anh, 

tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Thí sinh 

được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ 

thông. Thí sinh GDTX có thể đăng ký dự thi (ĐKDT) thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy 

kết quả xét tuyển sinh (không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT). 

b) Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đã tốt nghiệp TC dự thi để xét tuyển 

sinh ĐH, CĐSP: thí sinh được lựa chọn dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc 

các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp, phù hợp với bài thi/môn thi để 

xét tuyển vào trường ĐH, CĐSP. 

3. Lịch thi 

Ngày Buổi 
Bài thi/Môn thi thành 

phần của bài thi tổ hợp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

thi cho thí 

sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

06/7/2021 

SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi 

CHIỀU 
14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai 

sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. 

07/7/2021 
SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

08/7/2021 
SÁNG 

Bài thi 

KHTN 

Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Giáo dục 

công dân 
50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

09/7/2021 SÁNG Dự phòng       

 5. Thông tin đối với thí sinh hiện đã học xong chương trình lớp 12 

 - Đối với những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do): Đăng ký dự thi 

tại trường THPT trên địa bàn quận, huyện, thị xã nơi cư trú (theo xác nhận cư trú của 

UBND xã) hoặc tại trường THPT nơi học lớp 12. Thí sinh đi công tác xa (nếu đủ điều 

kiện) có thể đăng ký dự thi tại trường THPT trên địa bàn công tác. 

 - Đối với những thí sinh đã tốt nghiệp (dự thi Đại học, Cao đẳng): Nộp hồ sơ 

tại các PGD quận huyện, thị xã nơi cư trú. 

Lưu ý: Đây là dự kiến lịch đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Nhà trường có thể điều chỉnh lịch này cho phù hợp với các hướng đẫn của các cấp lãnh 

đào và điều kiện thực tế khi triển khai. 
 

 

Nơi nhận:  

 - GVCN lớp 12; 

 - Lưu VP. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Nam 
 


